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Poder Executivo 

AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARCIAL FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

LOTES 03, 04, 05, 06, 22 E 23

Processo Nº. 04.000320.19.95

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para atender demanda
do Município de Belo Horizonte.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

LOTE 03 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 208.814,76 (duzentos e oito mil oitocentos e quatorze reais e setenta e
seis centavos).

No dia 14/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à
convocação para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 17/06/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. A empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli exerceu o direito, apresentando nova proposta de valor inferior a do atual arrematante dentro do prazo
estabelecido.

No dia 17/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 444.974,31 (quatrocentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais
e trinta e um centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 16/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra
REPROVADA pelo painel de provadores (100% de aceitação para o aroma/odor, 100% de aceitação para a cor, 87,5% de
aceitação para o sabor e textura 77,5%). De acordo com o edital, a avaliação realizada é soberana e será aceita aquela
amostra que obtiver, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da somatória das respostas “MUITO BOM” e “BOM” em cada quesito
avaliado – cor, aroma/odor, sabor e textura.”.

No dia 16/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, encaminhou e-mail solicitando a reavaliação das amostras do
biscoito. O pedido de reavaliação foi acatado.

No dia 28/08/2019, foi realizada uma nova análise do biscoito tipo maisena junto ao painel de provadores. Os testes foram
acompanhados por 2 representantes da empresa J P Lopes Empacotamento Eireli.

No dia 29/08/2019, a amostra foi novamente julgada reprovada conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra REPROVADA pelo painel de provadores (71,5% de aceitação
para o aroma/odor, 100% de aceitação para a cor, 57,2 % de aceitação para o sabor e textura 85,8 %). De acordo com o
edital, a avaliação realizada é soberana e será aceita aquela amostra que obtiver, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da
somatória das respostas “MUITO BOM” e “BOM” em cada quesito avaliado – aroma/odor, cor, sabor e textura.”.

No dia 03/09/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. As empresas
Potencial Distribuidora Eireli e M.O.T.A. Comercial Ltda - EPP declinaram do direito, não apresentando nova proposta de valor
inferior a do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.

No dia 03/09/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli - ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global estimado de R$ 445.100,01 (quatrocentos e quarenta e cinco mil cem reais e um centavo).



Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 30/09/2019, a empresa Super Cesta Básica de Alimentos Eireli – ME foi desclassificada por não apresentar as
amostras nos termos do subitem 12.5 e Anexo II do edital.

No dia 01/10/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. As empresas
Potencial Distribuidora Eireli e M.O.T.A. Comercial Ltda - EPP declinaram do direito, não apresentando nova proposta de valor
inferior a do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.

No dia 01/10/2019, a empresa Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 449.990,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa
reais).

No dia 01/10/2019, a empresa Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda solicitou a sua desclassificação no chat de
mensagens sob a seguinte alegação:” bom dia sr pregoeiro. Solicitamos desclassificação, pois o valor ganho já ficou bastante
abaixo.”

No dia 01/10/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 456.870,00 (quatrocentos e cinqüenta e seis mil oitocentos e setenta reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 17/10/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Amostra
REPROVADA pelo painel de provadores (57,1% de aceitação para o aroma/odor, 100% de aceitação para a cor, 57,1% de
aceitação para o sabor e 100% para textura). De acordo com o edital, a avaliação realizada é soberana e será aceita aquela
amostra que obtiver, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da somatória das respostas “MUITO BOM” e “BOM” em cada quesito
avaliado – cor, aroma/odor, sabor e textura.”.

No dia 17/10/2019, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda. - EPP, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais).

No dia 17/10/2019, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda. – EPP foi desclassificada devido ao parecer exarado pela
SUSAN/DASA: considerando a reprovação, pelo painel de provadores da SUSAN/DASA, da amostra do BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA, MARCA VILMA, em duas avaliações realizadas, por não alcançar o percentual mínimo de aprovação nos
quesitos informados no Edital, entende-se que todas as demais amostras do mesmo produto e marca, neste certame, deverão
ser reprovadas. Ou seja, conforme análise da coordenação de Controle de Qualidade da SUSAN/DASA, não há justificativa
para uma nova avaliação do biscoito/marca, considerando que o lote não interfere no padrão do produto. Esclarece-se que
todo produto possui um padrão definido, com ingredientes específicos e com textura, coloração, sabor e odor/aroma
característicos. O lote apenas organiza a produção, indicando o período em que uma certa quantidade do produto foi
produzida.

No dia 17/10/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comercio, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 483.897,00 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e sete reais).

No dia 17/10/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comercio foi desclassificada devido ao parecer exarado pela
SUSAN/DASA: considerando a reprovação, pelo painel de provadores da SUSAN/DASA, da amostra do BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA, MARCA VILMA, em duas avaliações realizadas, por não alcançar o percentual mínimo de aprovação nos
quesitos informados no Edital, entende-se que todas as demais amostras do mesmo produto e marca, neste certame, deverão
ser reprovadas. Ou seja, conforme análise da coordenação de Controle de Qualidade da SUSAN/DASA, não há justificativa
para uma nova avaliação do biscoito/marca, considerando que o lote não interfere no padrão do produto. Esclarece-se que
todo produto possui um padrão definido, com ingredientes específicos e com textura, coloração, sabor e odor/aroma
característicos. O lote apenas organiza a produção, indicando o período em que uma certa quantidade do produto foi
produzida.

No dia 17/10/2019, a empresa Amazônia Industria e Comercio Ltda., 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 529.000,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 334,06 (trezentos e trinta e
quatro reais e seis centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 29/10/2019, a empresa Amazônia Industria e Comercio Ltda. foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
528.665,94 (quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito doce, tipo maisena – R$ 6,38 (seis reais e trinta e oito centavos) / Quilo



LOTE 04 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais).

No dia 03/06/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, solicitou a sua desclassificação sob a seguinte
alegação inserida no chat de mensagens: “sr. pregoeiro, em face a um equivoco na interpretação da unidade de medida do
item : biscoito tipo maizena, solicitamos nosso declinio, o iem foi acolhido em unidades desde já pedimos nossas desculpas e
solicitamos nosso declinio para o item”.

No dia 12/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 69.607,44 (sessenta e nove mil seiscentos e sete reais e quarenta e
quatro centavos).

No dia 25/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à
convocação para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 25/06/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 148.300,00 (cento e quarenta e oito mil e trezentos reais).

No dia 29/08/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: “Painel de
Provadores NÃO REALIZADO visto que se trata do mesmo produto apresentado, amostra, para avaliação no LOTE 03, ITEM
01 que foi REPROVADO pelo painel de provadores em uma primeira análise e num segundo momento através da CONTRA
PROVA solicitada e acompanhada por representantes do fornecedor. De acordo com o edital, a avaliação realizada é
soberana e será aceita aquela amostra que obtiver, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da somatória das respostas “MUITO
BOM” E “BOM” em cada quesito avaliado – aroma/ odor, cor, sabor e textura. No caso do produto em questão, o mesmo não
atingiu o mínimo de 80% em cada quesito nas duas avaliações realizadas.”.

No dia 06/09/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 4ª distribuidora de lances, tornou-se arrematante pelo valor global
estimado de R$ 148.330,14 (cento e quarenta e oito mil trezentos e trinta reais e quatorze centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 30/09/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo: ”Painel de
provadores NÃO REALIZADO por estar em DESACORDO com ANEXO II do edital da Apresentação e Avaliação da Amostra
item 07.

No dia 30/09/2019, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda. – EPP, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 155.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mil reais).

No dia 10/10/2019, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda. – EPP foi desclassificada devido ao parecer exarado pela
SUSAN/DASA: considerando a reprovação, pelo painel de provadores da SUSAN/DASA, da amostra do BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA, MARCA VILMA, em duas avaliações realizadas, por não alcançar o percentual mínimo de aprovação nos
quesitos informados no Edital, entende-se que todas as demais amostras do mesmo produto e marca, neste certame, deverão
ser reprovadas. Ou seja, conforme análise da coordenação de Controle de Qualidade da SUSAN/DASA, não há justificativa
para uma nova avaliação do biscoito/marca, considerando que o lote não interfere no padrão do produto. Esclarece-se que
todo produto possui um padrão definido, com ingredientes específicos e com textura, coloração, sabor e odor/aroma
característicos. O lote apenas organiza a produção, indicando o período em que uma certa quantidade do produto foi
produzida.

No dia 14/10/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comercio, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 164.997,00 (cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais).

No dia 14/10/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comercio foi desclassificada devido ao parecer exarado pela
SUSAN/DASA: considerando a reprovação, pelo painel de provadores da SUSAN/DASA, da amostra do BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA, MARCA VILMA, em duas avaliações realizadas, por não alcançar o percentual mínimo de aprovação nos
quesitos informados no Edital, entende-se que todas as demais amostras do mesmo produto e marca, neste certame, deverão
ser reprovadas. Ou seja, conforme análise da coordenação de Controle de Qualidade da SUSAN/DASA, não há justificativa
para uma nova avaliação do biscoito/marca, considerando que o lote não interfere no padrão do produto. Esclarece-se que
todo produto possui um padrão definido, com ingredientes específicos e com textura, coloração, sabor e odor/aroma
característicos. O lote apenas organiza a produção, indicando o período em que uma certa quantidade do produto foi
produzida.

No dia 14/10/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

No dia 15/10/2019, a empresa Forte Comércio de Alimentos Eireli foi desclassificada devido ao parecer exarado pela
SUSAN/DASA: considerando a reprovação, pelo painel de provadores da SUSAN/DASA, da amostra do BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA, MARCA VILMA, em duas avaliações realizadas, por não alcançar o percentual mínimo de aprovação nos
quesitos informados no Edital, entende-se que todas as demais amostras do mesmo produto e marca, neste certame, deverão
ser reprovadas. Ou seja, conforme análise da coordenação de Controle de Qualidade da SUSAN/DASA, não há justificativa



para uma nova avaliação do biscoito/marca, considerando que o lote não interfere no padrão do produto. Esclarece-se que
todo produto possui um padrão definido, com ingredientes específicos e com textura, coloração, sabor e odor/aroma
característicos. O lote apenas organiza a produção, indicando o período em que uma certa quantidade do produto foi
produzida.

No dia 15/10/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. – ME, 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais).

No dia 17/10/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. – ME foi desclassificada devido ao parecer exarado pela
SUSAN/DASA: considerando a reprovação, pelo painel de provadores da SUSAN/DASA, da amostra do BISCOITO DOCE,
TIPO MAISENA, MARCA VILMA, em duas avaliações realizadas, por não alcançar o percentual mínimo de aprovação nos
quesitos informados no Edital, entende-se que todas as demais amostras do mesmo produto e marca, neste certame, deverão
ser reprovadas. Ou seja, conforme análise da coordenação de Controle de Qualidade da SUSAN/DASA, não há justificativa
para uma nova avaliação do biscoito/marca, considerando que o lote não interfere no padrão do produto. Esclarece-se que
todo produto possui um padrão definido, com ingredientes específicos e com textura, coloração, sabor e odor/aroma
característicos. O lote apenas organiza a produção, indicando o período em que uma certa quantidade do produto foi
produzida.

No dia 15/10/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 227.700,00 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos reais).

No dia 17/10/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli foi desclassificada devido ao parecer exarado pela SUSAN/DASA:
entendemos que a reprovação do biscoito doce, tipo maisena, da marca Renata, pelo painel de provadores, inabilita a
convocação dos fornecedores que apresentaram a mesma marca.

No dia 18/10/2019, a empresa Lactosoja Serviços e Comércio de Alimentos Eireli, 10ª classificada na etapa de lances, tornou-
se arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 227.880,00 (duzentos e vinte e sete mil oitocentos e oitenta reais).

No dia 30/10/2019, a empresa Lactosoja Serviços e Comércio de Alimentos Eireli foi desclassificada devido ao parecer
exarado pela SUSAN/DASA: entendemos que a reprovação do biscoito doce, tipo maisena, da marca Renata, pelo painel de
provadores, inabilita a convocação dos fornecedores que apresentaram a mesma marca.

No dia 30/10/2019, a empresa Comercial Boa Opção Ltda. - EPP, 11ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 369.990,00 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Comercial Boa Opção
Ltda. - EPP não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no
subitem 11.18 do edital.

No dia 30/10/2019, a empresa Versatil Comércio Eireli - ME, 12ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 370.963,99 (trezentos e setenta mil novecentos e sessenta e três reais e noventa e nove
centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o disposto no subitem 11.18 do edital, a empresa reduziu R$ 177.333,77
(cento e setenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 11/11/2019, a empresa Versatil Comércio Eireli - ME foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
193.630,22 (cento e noventa e três mil seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

Os valores unitários apresentados pela empresa são:

Item 01 – Biscoito doce, tipo maisena – R$ 7,01 (sete reais e um centavo) / Quilo

LOTE 05 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 262.965,00 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e sessenta e
cinco reais).

No dia 14/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à
convocação para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 14/06/2019, a empresa Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 337.121,13 (trezentos e trinta e sete mil cento e vinte e um reais e treze
centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.



No dia 17/07/2019, a empresa Luam Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. foi desclassificada por ter a amostra julgada
reprovada conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguinte motivo:
“Amostra REPROVADA pelo painel de provadores (100% de aceitação para cor, 75% de aceitação para aroma/odor, 62,5% de
aceitação para o sabor e75% para textura). De acordo com o edital, a avaliação realizada é soberana e será aceita aquela
amostra que obtiver, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da somatória das respostas “MUITO BOM” e “BOM” em cada quesito
avaliado – cor, aroma/odor, sabor e textura.”.

No dia 17/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo
valor global estimado de R$ 359.867,76 (trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis
centavos).

No dia 17/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida
no chat de mensagens: “Sr.Pregoeiro, solicitamos a desclassificação do lote, pois a marca ofertada não tem rosquinha de
chocolate, pois o representante da marca confundiu com a marca Galo, pois a industria Selmi empacota a marca Renata e
Galo.”.

No dia 17/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo valor
global estimado de R$ 374.699,99 (trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos).

No dia 23/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, foi desclassificada por não manter a proposta, pois quando do
lançamento da proposta no sistema eletrônico a marca ofertada foi a Racine e apresentou proposta escrita com a marca Galo
Show.

No dia 23/07/2019 - Em razão da desclassificação da empresa Nutri Comércio Eireli, foi verificada a ocorrência de situação de
empate prevista na Lei Complementar 123/06.

No dia 25/07/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. A empresa Versátil
Comércio Eireli - ME declinou do direito, não apresentando nova proposta de valor inferior a do atual arrematante dentro do
prazo estabelecido.

No dia 25/07/2019, a empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda., 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 374.700,00 (trezentos e setenta e quatro mil e setecentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 27/08/2019, a empresa Amazônia Indústria e Comércio Ltda. foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguintes motivos:
“Amostra REPROVADA pelo painel de provadores com 100% de aceitação para o AROMA/ODOR; 71,4% de aceitação para a
COR; 85,8% de aceitação para o SABOR E 71,5% de aceitação para a TEXTURA... De acordo com o edital, para aprovação a
aceitação deverá ser maior ou igual a 80%”.

No dia 27/08/2019, a empresa Versátil Comércio Eireli – ME, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 381.298,99 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove
centavos).

No dia 30/08/2019, a empresa Versátil Comércio Eireli – ME solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida
no chat de mensagens: “Sr .Pregoeira ,manifestamos desistência do item ,apos o processo licitatório o representante da marca
cotada por nossa empresa "VILMA" comunicou que esta impedido de encaminhar o documento do produto (Anexo X). Alem do
fato da Industria ser a próxima colocada neste artigo, e por fatos alheios a nossa vontade e para que não possa atrasar o
processo manifestamos a desistência do item.”

No dia 03/09/2019, a empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).

No dia 30/09/2019, a empresa Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A foi desclassificada e inabilitada por não
apresentação da proposta escrita e documentação de habilitação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 30/09/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. – ME, 8ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

No dia 01/10/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. – ME solicitou a sua desclassificação no chat de mensagens sob
a seguinte alegação: “Boa tarde. Solicitamos a desclassificação da nossa proposta devido ao reajuste de preços do
fornecedor, tornando a nossa proposta inexequível.”.

No dia 02/10/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 432.497,00 (quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 182,54 (cento e oitenta e
dois reais e cinqüenta e quatro centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote. A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.



No dia 16/10/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio - EPP foi declarada vencedora pelo valor global estimado
de R$ 432.314,46 (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito doce, tipo rosquinha de chocolate – R$ 8,22 (oito reais e vinte e dois centavos) / Quilo

LOTE 06 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 5 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 87.660,00 (oitenta e sete mil seiscentos e sessenta reais).

No dia 14/06/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda. ME, foi desclassificada e inabilitada por não atendimento à
convocação para apresentar proposta e documentação nos termos dos itens 12 e 13 do edital.

No dia 14/06/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli – EPP, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 05/07/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli – EPP foi desclassificada por ter a amostra julgada reprovada conforme
relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelo seguintes motivos: “Amostra EM
DESACORDO com o Edital, POR CONTER TRANS (0,7 g na porção de 30g). De acordo com a RDC 360/2003, é considerado
“NÃO CONTEM GORDURA TRANS) quando contiver no máximo 0,2 g na porção; EM DESACORCO com ANEXO II do edital
da Apresentação e Avaliação da Amostra item7.”.

No dia 05/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote
pelo valor global estimado de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

No dia 16/07/2019, a empresa Potencial Distribuidora Eireli solicitou a sua desclassificação sob a seguinte alegação inserida
no chat de mensagens: “Sr.Pregoeiro, solicitamos a desclassificação do lote, pois a marca ofertada não tem rosquinha de
chocolate, pois o representante da marca confundiu com a marca Galo, pois a industria Selmi empacota a marca Renata e
Galo.”.

No dia 17/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 144.711,00 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e onze reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 1
(uma) amostra de cada item que compõem o lote.

No dia 29/07/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi desclassificada por não apresentar as amostras nos termos
do subitem 12.5 e Anexo II do edital. Constatado o equívoco que incidiu na desclassificação, a licitante foi reclassificada e as
amostras analisadas.

A amostra apresentada pela empresa foi julgada aprovada conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e
Nutricional anexado aos autos.

No dia 08/10/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli foi declarada vencedora pelo valor global estimado de R$
144.639,00 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Biscoito doce, tipo rosquinha de chocolate – R$ 8,25 (oito reais e vinte e cinco centavos) / Quilo

LOTE 22 - CHOCOLATE EM PÓ - COTA PRINCIPAL 75%

No dia 31/05/2019, a empresa Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 166.800,00 (centos e sessenta e seis mil e oitocentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote.

No dia 12/07/2019, a empresa Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Eireli foi desclassificada por ter as amostras
julgadas reprovadas conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelos



seguintes motivos: ”Amostra EM DESACORDO com a solicitação da Edital em relação à obrigatoriedade do percentual de
cacau (Item 1.1.2 do Anexo II); Amostra EM DESACORDO com a legislação na análise de rótulo, pois o modo de preparo
indicado na embalagem é de leite em pó; Amostra EM DESACORDO, pois o anexo x apresentado é de achocolatado em pó.”.

No dia 12/07/2019, a empresa Alnutri Alimentos Ltda., 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 166.900,00 (cento e sessenta e seis mil e novecentos reais).

No dia 22/07/2019, a empresa Alnutri Alimentos Ltda. foi desclassificada por não atendimento à convocação para apresentar
proposta escrita nos termos do item 12 do edital.

No dia 12/07/2019 - Em razão da desclassificação da empresa Alnutri Alimentos Ltda., foi verificada a ocorrência de situação
de empate prevista na Lei Complementar 123/06.

No dia 23/07/2019, foi realizada sessão pública para verificação e concessão do benefício da LC 123/06. A empresa Celli
Mercantil e Industrial Eireli EPP exerceu o direito, apresentando nova proposta de valor inferior a do atual arrematante.

No dia 23/07/2019, a empresa Celli Mercantil e Industrial Eireli EPP, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de RS 189.999,99 (cento e oitenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa
e nove centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote.

No dia 27/08/2019, a empresa Celli Mercantil e Industrial Eireli - EPP foi desclassificada por ter as amostras julgadas
reprovadas conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelos seguintes
motivos: ”Amostra REPROVADA pelo painel de provadores (71,4%% de aceitação para o AROMA/ODOR; 57,1% de aceitação
para COR; 28,6% de aceitação para o SABOR e 71,4% de aceitação para a TEXTURA). De acordo com o edital, a avaliação
realizada é soberana e será aceita aquela amostra que obtiver, no mínimo, 80% de aprovação em cada quesito avaliado – cor,
aroma/odor, sabor.”.

No dia 27/08/2019, a empresa Tangará Importadora e Exportadora SA, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global estimado, a empresa reduziu R$ 77,50 (setenta e sete reais e
cinqüenta centavos).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote. As amostras apresentadas pela empresa foram julgadas aprovadas
conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos.

No dia 05/09/2019, a empresa Tangará Importadora e Exportadora SA foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 189.922,50 (cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Chocolate em pó, pacote com 1 Kg – R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) / pacote

LOTE 23 - CHOCOLATE EM PÓ - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

No dia 31/05/2019, a empresa Lucelio Aparecido Marques Alves 03485121630, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 53.900,00 (cinqüenta e três mil e novecentos reais).

No dia 14/06/2019, a empresa Lucélio Aparecido Marques Alves 03485121630, foi inabilitada por não atendimento aos
subitens 13.1.1.1, pois o atestado de capacidade técnica apresentado não comprovou o quantitativo mínimo 25% do previsto
para o lote; 13.1.1.2 c/c 13.9, pois o alvará sanitário foi apresentado em cópia simples e não habilita a empresa para o objeto
do lote e 13.1.1.3, pois não apresentou o balanço patrimonial e demonstração contábil do resultado do último exercício social
já exigíveis e apresentados na forma da lei.

No dia 17/06/2019, a empresa Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, 2ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 54.000,00 (cinqüenta e quatro mil reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote.

No dia 12/07/2019, a empresa Fratello Comércio de Produtos Alimentícios Eireli foi desclassificada por ter as amostras
julgadas reprovadas conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelos
seguintes motivos: ”Amostra EM DESACORDO com a solicitação da Edital em relação à obrigatoriedade do percentual de
cacau (Item 1.1.2 do Anexo II); Amostra EM DESACORDO com a legislação na análise de rótulo, pois o modo de preparo
indicado na embalagem é de leite em pó; Amostra EM DESACORDO, pois o anexo x apresentado é de achocolatado em pó.”.



No dia 12/07/2019, a empresa Celli Mercantil e Industrial Eireli - EPP, 3ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais).

Depois de confirmada a aceitabilidade da proposta de preços e a habilitação, a empresa foi convocada para apresentar 3
(três) amostras de cada item que compõem o lote.

No dia 27/08/2019, a empresa Celli Mercantil e Industrial Eireli - EPP foi desclassificada por ter as amostras julgadas
reprovadas conforme relatório da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional anexado aos autos pelos seguintes
motivos: ”Amostra REPROVADA pelo painel de provadores (71,4%% de aceitação para AROMA/ODOR; 57,1% de aceitação
para COR; 28,6% de aceitação para o SABOR e 71,4% de aceitação para a TEXTURA). De acordo com o edital, a avaliação
realizada é soberana e será aceita aquela amostra que obtiver, no mínimo, 80% de aprovação em cada quesito avaliado – cor,
aroma/odor, sabor.”.

No dia 27/08/2019, a empresa J P Lopes Empacotamento Eireli, 4ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais)

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa J P Lopes
Empacotamento Eireli não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 27/08/2019, a empresa Ita Mixx - Indústria e Comércio Ltda. – ME, 5ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante pelo valor global estimado de R$ 84.798,99 (oitenta e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e noventa e
nove centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Ita Mixx - Indústria e
Comércio Ltda. – ME não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido
no subitem 11.18 do edital.

No dia 30/09/2019, a empresa Lactosoja Serviços e Comércio de Alimentos Eireli, 6ª classificada na etapa de lances, tornou-
se arrematante pelo valor global estimado de R$ 84.799,00 (oitenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Lactosoja Serviços e
Comércio de Alimentos Eireli não reduziu o valor ofertado suficiente para atender o edital, sendo, portanto, desclassificada por
ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 30/09/2019, a empresa Alexandre H M Chamone Comércio, 7ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
pelo valor global estimado de R$ 97.435,00 (noventa e sete mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Alexandre H M Chamone
Comércio não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem
11.18 do edital.

No dia 01/10/2019, a empresa Empório Atacadista EG Comércio e Representações, 8ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante pelo valor global estimado de R$ 97.438,50 (noventa e sete mil quatrocentos e trinta e oito reais e
cinqüenta centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Empório Atacadista EG
Comércio e Representações não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 01/10/2019, a empresa Versatil Comercio Eireli - ME, 9ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante pelo
valor global estimado de R$ 136.005,55 (cento e trinta e seis mil cinco reais e cinqüenta e cinco centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Versatil Comercio Eireli -
ME não reduziu o valor ofertado suficiente para atender o edital, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao
limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 02/10/2019, a empresa Forte Comercio de Alimentos Eireli, 10ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 137.625,00 (cento e trinta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Forte Comercio de
Alimentos Eireli não reduziu o valor ofertado suficiente para atender o edital, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor
superior ao limite admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 02/10/2019, a empresa Nutri Comércio Eireli, 11ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo
valor global estimado de R$ 213.000,00 (duzentos e treze mil reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Nutri Comércio Eireli não
reduziu o valor ofertado suficiente para atender o edital, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite
admitido no subitem 11.18 do edital.

No dia 02/10/2019, a empresa Comercial Boa Opção Ltda. - EPP, 12ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 215.244,00 (duzentos e quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa Comercial Boa Opção
Ltda. - EPP não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no
subitem 11.18 do edital.



No dia 02/10/2019, a empresa C 3 Comercial de Alimentos Ltda ME, 13ª classificada na etapa de lances, tornou-se
arrematante do lote pelo valor global estimado de R$ 215.245,50 (duzentos e quinze mil duzentos e quarenta e cinco reais e
cinqüenta centavos).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa C 3 Comercial de
Alimentos Ltda ME não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido
no subitem 11.18 do edital.

No dia 08/10/2019, a empresa G&P Locação e Serviço Ltda. - ME, 14ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa G&P Locação e Serviço
Ltda. - ME não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no
subitem 11.18 do edital.

No dia 08/10/2019, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda. - EPP, 15ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 350.485,00 (trezentos e cinqüenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a empresa M.O.T.A. Comercial Ltda.
- EPP não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem
11.18 do edital.

No dia 09/10/2019, a empresa Fabiana da Silva Marquesi - ME, 16ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do
lote pelo valor global estimado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a Fabiana da Silva Marquesi - ME
não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem 11.18 do
edital.

No dia 10/10/2019, a empresa Delta Distribuidora Comercial Ltda., 17ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante
do lote pelo valor global estimado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Solicitada nova proposta que atendesse ao limite estabelecido no subitem 11.18 do edital, a Delta Distribuidora Comercial
Ltda. não reduziu o valor ofertado, sendo, portanto, desclassificada por ofertar valor superior ao limite admitido no subitem
11.18 do edital.

Não restando mais propostas, o lote foi declarado fracassado.

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, o lote foi ofertado à empresa Tangará
Importadora e Exportadora SA conforme disposto no subitem 11.16 do edital.

No dia 14/10/2019, conforme disposto no subitem 11.16, a empresa Tangará Importadora e Exportadora SA manifestou o
interesse em fornecer a cota reservada pelos mesmos valores unitários oferecidos para a cota principal.

No dia 15/10/2019, a empresa Tangará Importadora e Exportadora SA foi declarada vencedora pelo valor global estimado de
R$ 63.307,50 (sessenta e três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos).

Não tendo nenhum dos participantes da disputa manifestado a intenção de recurso, foi adjudicado o objeto do lote à empresa
declarada vencedora.

O valor unitário apresentado pela empresa é:

Item 01 – Chocolate em pó, pacote com 1 Kg – R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) / pacote

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

ADJUDICAÇÃO PARCIAL FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

LOTES 03, 04, 05, 06, 22 E 23

Processo Nº. 04.000320.19.95

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para atender demanda
do Município de Belo Horizonte.



A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus
anexos, o objeto desta licitação à:

LOTE 03 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Amazônia Industria e Comercio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 528.665,94 (quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos)

LOTE 04 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Versatil Comércio Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 193.630,22 (cento e noventa e três mil seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos)

LOTE 05 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Alexandre H M Chamone Comércio - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 432.314,46 (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos)

LOTE 06 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 5 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 144.639,00 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais)

LOTE 22 - CHOCOLATE EM PÓ - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Tangará Importadora e Exportadora SA

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 189.922,50 (cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

LOTE 23 - CHOCOLATE EM PÓ - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Tangará Importadora e Exportadora SA

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 63.307,50 (sessenta e três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos).

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

LOTES 03, 04, 05, 06, 22 E 23



Processo Nº. 04.000320.19.95

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e outros, para atender demanda
do Município de Belo Horizonte.

Homologo a licitação relativa ao registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis biscoitos e
outros, para atender demanda do município de Belo Horizonte, conforme especificações constantes nos Anexos do edital,
para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino a adjudicação do objeto licitado às seguintes empresas que
ofertaram os menores preços para os lotes:

LOTE 03 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Amazônia Industria e Comercio Ltda.

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 528.665,94 (quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro
centavos)

LOTE 04 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 3 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Versatil Comércio Eireli - ME

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 193.630,22 (cento e noventa e três mil seiscentos e trinta reais e vinte e dois centavos)

LOTE 05 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Alexandre H M Chamone Comércio - EPP

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 432.314,46 (quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos)

LOTE 06 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 5 -
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: J P Lopes Empacotamento Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 144.639,00 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais)

LOTE 22 - CHOCOLATE EM PÓ - COTA PRINCIPAL 75%

Empresa: Tangará Importadora e Exportadora SA

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 189.922,50 (cento e oitenta e nove mil novecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

LOTE 23 - CHOCOLATE EM PÓ - COTA RESERVADA (25%) REFERENTE AO LOTE 22 - EXCLUSIVO PARA
PARTICIPAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA LC 123/06

Empresa: Tangará Importadora e Exportadora SA

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global estimado: R$ 63.307,50 (sessenta e três mil trezentos e sete reais e cinquenta centavos)

João Antônio Fleury Teixeira



Secretário Municipal Adjunto de Fazenda

Subsecretaria de Administração e Logística


